
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มวง  PLC  
 ในเดือนธันวาคม คณะครุศาสตร์ ได้มีการจัดวงสนทนา  PLC  ในระดับคณะ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า คณะครุศาสตร์  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้  
 1.  อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต ์  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 2.  อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว   รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 3.  อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 4.  อาจารย์นิตยา เรืองมาก  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 5.  อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ    
 6.  อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม  
 7.  อาจารย์ ดร.ก าธร ไพจิตต์ 
 8.  อาจารย์ประภาช วิวรรธมงคล 
 9.  อาจารย์พงษ์พันธ์ พันธ์พงศ ์
 10. อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล 
 11. อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด 
 12. อาจารย์ ดร.ปุญญาพัฒน์  จันทร์เพชร 
 13. อาจารย์ลดาวัลย์ แสนสุด 
 14. อาจารย์สุนทรี วรรณเกษม 
 15. อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง 
 16. ผศ.เสาวรส  ชูศรี 
 17. อาจารย์ต้นสาย แก้วสว่าง 
 18. ผศ.ดร.จรินทร์ งามแม้น 
 19. อาจารย์ธนกฤต สาขะจันทร์ 
 20. นางคณิตา  กังใช่ง้วน 
 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ภุมรินทร์ ชวนชม 
 2. อาจารย์ภานุ สุวรรณสิทธิ์ 
 
ประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง  PLC  
 คณะครุศาสตร์ได้ก าหนด Timeline Active Learning ประจ าภาคเรียนที่  2/2562  และก าหนดให้คณะ
ครุศาสตร์ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม Timeline ที่ก าหนดไว้  เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  
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ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ยกระดับเพ่ิมขึ้น  ตามประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง  “แนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ PLC ระดับคณะ”   

 
ข้อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากวง  PLC  
 ๑.  อาจารย์ ดร.อนงค์  สระบัว แจ้ง Timeline ของมหาวิทยาลัย  และมอบหมายให้นางคณิตา กังใช่ง้วน 
จัดท าสถิติว่าใครเข้าร่วมมากท่ีสุดในรอบ 1 ปีการศึกษา  ซึ่งจะได้มอบรางวัลเพ่ือให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และ
การจัดการเรียนรู้สามารถน าไปเป็นภาระงานได้  และจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  ติดตามเป็นระยะๆ  หรือจะท าเป็น
หนังสือไปถึงสาขาวิชาทุกช่วงตาม Timeline ต่อไป  
 2.  อาจารย์ผู้สอนสะท้อนปัญหาหรืออุปสรรคที่ประสบในการจัดการเรียนการสอนกลับมายังคณะ  เพ่ือ
คณะกรรมการจะไดพิ้จารณา  ด้าน Active Learning ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 อ.ดร.ถาวร  เส้งเอียด 
 2.1  ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  อยากให้ช่วยเกี่ยวกับระบบเพ่ือให้ดีต่อการเรียนการสอน 
 2.2  อยากให้มีห้องนั่ง  และมีอาจารย์ในกลุ่ม  อยากให้เห็นผล  มีโน๊ตบุ๊ก  คอมพิวเตอร์ 1 ชุด  เพ่ือ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน  และห้องเรียน 731 ด้านหลังไม่มีไฟฟ้าติดน่ากลัว 
 อ.ดร.ก าธร  ไพจิตต์  
 2.3  อุปกรณ์การสอนมีไม่เพียงพอ  มีบางห้องที่ใช้ไม่ได้  ทั้งอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 4  สื่อ 
อุปกรณข์องคณะไม่เพียงพอ  ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการใช้งาน     
 3.  คณบดีขอประเด็นเรื่อง PLC จากอาจารย์ผู้สอนคนละ 2 นาที ต่อความคาดหวังที่อาจารย์อยากให้เกิด
ในวง PLC และอยากให้ระบบมีความเคลื่อนไหว 
  3.1  การก าหนด PLC ของสาขาและคณะ ถ้าเป็นไปได้ทุกสาขาท าได้  ในกลุ่มอยากให้มีเหมือนกัน  
ถ้าได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่ดี  อยากได้รายชื่อเพ่ือพบกัน  ส่วนในคณะ 1 ครั้งก็ดีแล้ว  และสิ่งที่ขาดไป
ไม่มีผลต่อภาระงานเลยไม่ให้ความสนใจ  ถ้ามีภาระงานจะดีมาก 
 3.2  เรื่องการมีส่วนร่วม  การชี้แจงข้อมูล  การท ากิจกรรมจะขาดการมีส่วนร่วมในสายผู้สอน  อยาก
ให้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายสะท้อนมายังคณะ 
 3.3  ขาดความเข้มแข็งของสาขา  มีอาจารย์ในสาขาเป็นผู้บริหารเยอะมาก  อยากให้ได้รวมตัวกัน
มากขึ้นในสาขาวิชา 
 3.4  อยากได้ มคอ.3 จากส่วนกลาง 
 3.5  สาขาวิชาภาษาอังกฤษขอให้เรื่อง PLC เป็นงานหลักของคณะมากกว่าสาขาวิชา 
 3.6  อยากให้จัดการเรียนรู้จริงจัง  จัดอย่างไรให้ได้ผล  อยากเห็นการแก้ปัญหาที่เกิด AL อาจารย์ที่
ฟังจะได้น าไปใช้ได้  ยกตัวอย่างรายวิชาปรัชญาการศึกษา จัด AL อย่างไร  วิชาพวกนี้ Content จะท าให้ AL 
อย่างไร 
 3.7 อาจารย์ที่เข้ามา PLC อยากให้ดึงความสามารถเชี่ยวชาญด้านวิจัยด้านชั้นเรียน เข้ามามีส่วนร่วม 
     3.8 อยากให้ผู้มีประสบการณ์เข้าร่วม เพ่ือให้คณะขับเคลื่อนไปได้  เชิญอาจารย์จากนอกคณะหรือ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม 
 3.9 อยากฟังวิธีการสอนของผู้อื่นที่หลากหลาย 
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 3.10 อยากให้ตรวจสอบแบบฟอร์มหรือการจัดท า มคอ. ตามแบบฟอร์มที่ถูกต้องชัดเจน มีศูนย์การ
จัดการเรียนรู้จริงๆ  และเปิดใจยอมรับ  ปรับตัว 
 3.11 เกี่ยวกับแบบฟอร์ม อยากให้ส่วนกลางเป็นผู้ท า มคอ. หรือมีเพจที่มีหัวหน้าแบบ AL ที่ดี มีการ
โพสปัญหาแต่ละคน 
 3.12 อยากให้ศูนย์ Active Learning อยู่ที่คณะครุศาสตร์มากกว่าบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.13 ปัญหานักศึกษาไม่สวมหมวกกันน๊อค  วัฒนธรรมในองค์กร  ซึ่งผู้สอนพยายามเรียนรู้ 
 2.17 ปัญหาสื่อ อุปกรณ์เพียงพอ  และไม่สะดวกต่อการใช้งาน 
 2.18 อยากให้คณะเอ้ือเฟ้ือสื่อ เช่น กระดาษ ปากกาไวบอร์ด เพ่ือให้การเรียนการสอนเลื่อนไหลไป
ได้ด ี
 2.19 อยากได้ต้นแบบที่ดี  เพื่อสามารถน ามาเป็นแนวปฏิบัติ 
 2.20 อยากน าสิ่งที่ได้จากการอบรมไปสอนแต่เขียนแผนไม่ค่อยเป็น 
 
 คณบดีสรุปความคาดหวังของคณะที่ส่วนหนึ่งจะกรองมาจากคณะ  เพ่ือหาแนวทาง  เทคนิค ประเมินผล
ตามท่ีต้องการ  ส่วนหนึ่งคือ เสริมด้านข้าง เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนในอนาคต 
 อ.ดร.ถาวร  เส้งเอียด เสนอแนะว่า  มีเป้าหมาย ข้อตกลงการเสริมแรงในการเรียนการสอน ซึ่งเห็นว่าเป็น
การ Active Learning แล้วไม่จ าเป็นต้อง Active Learning แบ่งกลุ่มเสมอไป  เพราะแต่ละวิชาจะไม่เหมือนกัน  
เพราะคิดว่าระบบและกลไกมีออนไลน์ โซเชียล  ผลที่เกิดขึ้นแบบในกระดาษ ลงล็อกเกอร์เป็นการบ้านเพ่ือการประชุม
ในรอบต่อไป   
 อ.จิระวัฒน์  หวังประกอบกุล  อยากให้คงไว้แบบเลือกอาจารย์ดีเด่นคงไว้เพ่ือไม่ให้เกิดการท้อ  แต่จะเป็น
แรงจูงใจที่เห็นคุณค่า 
 อ.ดร.อนงค์  สระบัว ชี้แจงว่า  อาจารย์ดีเด่นจ าเป็นต้องคงไว้ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สาขาวิชาส่งในการ
พิจารณาปีละครั้ง 
 อ.ดร.ถาวร  เส้งเอียด  เสริมว่า  ถ้าตกผลึก มีระบบกลไกก็จะดี คนที่ได้สามารถรับซ้ าได้หรือไม่  น่าจะ PLC 
ในหลักสูตรแต่ไม่ใช่เฉพาะรายวิชา เพราะมีผลต่อนักศึกษา  และอาจารย์พิเศษควรมีการปฐมนิเทศเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
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 ปัญหา/อุปสรรค แต่ละบุคคล 
 - นักศึกษาไม่ค่อยกล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรม  จะมีเพียงบางคนที่ให้ความร่วมมือ 
 -  นักศึกษามีการออกความคิดเห็นน้อย  ส่วนใหญ่มักจะค้นคว้าจากสื่ออินเตอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือ  
ซึ่งบางช่วงเวลาผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ใช้โทรศัพท์ในการค้นคว้าข้อมูลอยู่แล้ว 
 -  การท ากจิกรรมจะต้องใช้เวลาในการสอนมาก 
 -  อุปกรณ์การสอนไม่พร้อมในการจัดกิจกรรม  และคณาจารย์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 -  ควรกระตุ้นให้เกิดในทุกระดับ เช่น ในระดับสาขา  (การรวมตัวของอาจารย์ในสาขา)   
 -  ในการด าเนินการสอนในแต่ละครั้งยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ทุกช่วงสัปดาห์  
จะได้เฉพาะบางสัปดาห์เท่านั้น  เนื่องจากว่านักศึกษาที่มีความแตกต่างกัน  กลุ่มมากจะต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
ที่มากเกินที่ก าหนด  กิจกรรมจะไม่เสร็จภายในระยะเวลา 
 -  เนื้อหาวิชา บางครั้งเป็นรายวิชาที่ต้องใช้การค้นคว้า  แหล่งค้นคว้ามีน้อย  นักศึกษาไม่สามารถเข้าไป
ค้นคว้าได้  บางครั้งต้องใช้แบบถ่ายเอกสาร  เป็นการต้องมีงบประมาณในการถ่ายเอกสาร 
 -  กิจกรรมในห้องเรียน  บางครั้งใช้สถานที่ภายนอกในการจัดการเรียนการสอนท าให้สถานที่บางครั้งไม่
สามารถจัดกิจกรรม Active Learning ได้ตามที่ก าหนดไว้ 
 -  สื่อบางครั้งอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนจะมีปัญหาไม่สามารถจัดได้เองโดยตัวผู้สอนต้องเรียก
เจ้าหน้าที ่
 -  ต้องใช้สื่ออุปกรณ์จ านวนมาก  จึงไม่มีงบประมาณสนับสนุนต้องใช้ทุนส่วนตัว 
 -  เนื้อหา รายละเอียดของรายวิชามีเนื้อหาค่อนข้างมาก  ซึ่งการใช้ Active Learning ใช้เวลาในการสอน
มากกว่าการสอนบรรยายปกติ  ท าให้อาจต้องนัดสอนเพ่ิมเติม  หากใช้ Active Learning 
 -  บางวิชาตัวเนื้อหาทฤษฎีมีความลึก  มีคุณค่าในเชิงวิชาการ  อาจไม่ได้เป็นเรื่องการประยุกต์ใช้มากนัก  ซึ่ง
ในมุมมองของผู้เขียนให้ความคิดเห็นว่าไม่เหมาะกับการท า Active Learning 
 -  ปัญหาที่พบในการเรียนวิชา PC58505 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่ใช้การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  คือปัญหาด้านเวลาที่น้อยเกินไป  เพราะในการเรียนรู้วิชานี้ต้องใช้กระบวนการวิจัย  เป็นขั้นตอน ซึ่ง
กระบวนการวิจัยเป็นเทคนิคหนึ่งของการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือผู้เรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย  เมื่อผู้เรียนท ากิจกรรมครบขั้นตอน แล้วสุดท้ายคือการเพ่ิมรายงาน ซึ่งการเขียน
รายงานต้องใช้เวลา โดยมีอาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้ให้ค าแนะน า  ที่ผ่านมาคือ นักศึกษาท าครบ 5 บท แต่ส่วนที่ผู้สอน
ไม่สามารถให้ค าแนะน า แก้ไขในส่วนของบทคัดย่อและบรรณานุกรม  สรุปปัญหาที่พบคือ เรื่องของเวลา และเรื่อง
ความปลอดภัยในการออกไปท ากิจกรรมนอกสถานที่ของนักศึกษา 
 -  ต้องการได้รับการสนับสนุนสื่อ เช่น สีเมจิก  post – it กระดาษ ฯลฯ 
 -  ในบางรายวิชารู้สึกว่าสอนแล้ว Active Learning แล้ว แต่การปรับสิ่งที่ท ามาเขียนยากมาก  (พยายามปรับ
ความคิดของผู้สอนอยู่) 
 -  ต้องการฟังวิธีสอนของผู้อ่ืนที่หลากหลาย เพราะอย่างสาขาปฐมวัย  พอบอกสอนแบบ Active Learning 
อาจารย์ที่สอนก็จะคิดถึง mind map แล้วก็ให้นักศึกษาท า map กันเป็นส่วนใหญ่ พอถามนักศึกษาว่าสอนแบบ 
Active Learning กับปกติชอบแบบไหน นักศึกษาจะบอกว่าให้หนูฟังเฉยๆ บ้างก็ได้ 
 -  อยากดู V.D.O. การสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ งามแม้น 
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 -  งบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ  สีเมจิก  สีไม้  สีเทียน เทปกาว  และอ่ืนๆ  
 -  เพจหรือกลุ่มไลน์ ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกิจกรรมของอาจารย์แต่ละท่าน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 -  การสอนแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะและ Active Learning 
 -  แนวทางการเขียน มคอ.3 แบบ CLE และ Active Learning 
 -  ปรับปรุงอุปกรณ์สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 -  ระบบ Internet 
 -  การน าเสนอต้นแบบการจัดกรเรียนรู้แบบ Active Learning 
 -  การแลกเปลี่ยนกับต่างสาขาวิชา 
 -  ตัวอย่าง มคอ. 3 แบบ Active Learning 
 -  ปัญหาเรื่องสื่อและอุปกรณ์  อาคาร 3 ห้อง 336 ไม่มีโปรเจคเตอร์ ไม่มีล าโพง ท าให้ท ากิจกรรมค่อนข้าง
ล าบาก 
 -  อาคาร 4 ทุกห้องมีอุปกรณ์ครบ  แต่ไม่สะดวกในการใช้  เพราะต้องไปยืมสาย ยืมกุญแจทุกครั้ง อยากให้
ท าที่ล็อกสายเอาไว้  หรือให้ก๊อปปี้ลูกกุญแจตู้คอลโทรลเครื่องเสียงให้อาจารย์ผู้สอนที่ต้องการใช้ 
 -  ขาดอุปกรณ์ในการท าสื่อการสอน  เช่น  กระดาษปรู๊ฟ ปากกาไวท์บอร์ด กระดาษ A4  ส าหรับท ากิจกรรม
ในชั้นเรียน 
 -  การท ากิจกรรมมากๆ ให้ผู้เรียนคิดค้น  หาข้อมูล ช่วยกันสรุป ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  แต่
เสียเวลามาก เพราะบางวิชาเป็นวิชาทฤษฎีไม่ใช่ปฏิบัติ ยังไงเสียข้อสอบบรรจุก็ยังออกเป็นเนื้อหาทางทฤษฎี ท าให้
นักศึกษาหลุดประเด็นส าคัญไป 
 -  ก่อนท าการสอนวันแรกที่เจอนักศึกษา (เล่าให้ฟัง)  ได้บอกนักศึกษาถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยว่าจะต้อง
สอนแบบ   Active Learning นักศึกษาถอนหายใจ เฮ้อ! พร้อมกันแทบทั้งห้อง  อยากให้มีการส ารวจหน่วยคะว่า 
นักศึกษาชอบเรียนแบบนี้จริงๆ หรือเปล่า   
 
 
 

   นางคณิตา  กังไช่ง้วน ผู้บันทึกกิจกรรมและจัดท ารายงาน 
   อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว  ตรวจทานรายงานการด าเนินการ 
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ภาพกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 
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